ZPRAW

F rnliška l}ilka

lo sitl]' lilcé
PÉt nómi jsou Íoj!ólši svál\a všeh ld9iťáíů,Řilky váÍo.ni
s'-.mbotiaji aozcni s!ěda' Již vd.ínýol dobách Kgltů sc vÉb doÚě'suin$ilD 9lunoq.t!
Gk}ovll.Píchoí] ťluúcď.. noli Živol.
co h.meni pÍoÍás ud]ílostnmorcnítcášť? Biblc. ja( Ýimg' howii ioči ýíholiclou'
jsm c'sta' PrŇ'd! a ziwl' ''.'. Tolo pl i o €lée JŮno žno!ě' l.d)
Jeíš o sotů íká:
'Jí
i o n'Í.mi' Prcýicdi. w tlo!ém s6 nmodi|. synboliaj€ hmÓfu sc lt€mi jéjifri nee imimi
llilY' ale i ýill p.álihimi, nebo. Ífí}élmola možňujq aby 5emohl aodi| ]cáš (nshrs'
Jo
Tatjc Io s flšim těkm, ktďé táté sIou' k zo&ni onédEtonj poďqta\.' dušcčIÓvěI{a'
' e \,šochudech..ť jsm. si loho !ědoni n€bo .c onň ducndli zikad, ! to ! v.lké
t€dy v Íás'
vjtiitlY're sra{ spjn}ť' lo ro pÍí/t píohod ležiše.(líý próbouzi Mši d!.i' (ll' Bígk .
vzljišdi dcď!, J3no\f .
neumřete jňon spij.') Jde t.dy vPodsl.tě o Íollni s\Ělla
''on!
Íolo $é{o ňá oaioval *iÍ ÍášŽjvol."Poa€Í€

PFldu ! lŤed. vás osobodi'. iilú

si kijn! n.pi, o nějaliéM', nle hmh|i
co lo ztmoú ponív!i.' Ťo n€.i jcn
i s Púvdo\ tlmu l.ké nÚíre proáúl'
lo v d eňi ál a poml rami ávot' t.d(jc lo 'ř.ěi,t
celé tÓlo |ijmM zivola njlřně ažn i FÍlnlšct BileL Dolúdem tob. je jelro '.slá\ba
e ned.iv4 b!ďto ji člo\ěk sjn vsobě naléá'
budo@iho ch.áí! vnáť.' kde řikí:
"PĎd!
síažme se 19ď žl vDuohu i v PE\rlě. .bvchml la( pÓn'vali . pÍožv.li . swji
jednotu s veškďensďeÍ\ proto |n lit !čil Ieáš vňodlirbě .'otěe náš{' Růh siDiil leílo ýÍ.
a prlo .i. níšin ndiným o1@' ..Jeden]o olcc váš. w pa* všichli Úúúi jste," {M.touš.
\,Fájme lohody vánoóích wíků ! jejich symťolil.f i Pmořne s pod pÍŇh
béznehoolbrctdi . do Nubin !) aMu bibb.lq . h 'poli|olli
N*hť upřimi snana po poaáni PŘvdv, niÍ. lfuta a ýé|lo wí$ 9ánoěrch vís

Jak býv.lo o Ýánocfuh u Bílkú
PÓhlld nazpět do mjnuvch dob po obdobioh ds9li lel v
FÍán|jškáBilk uúdí
n'l nejpl!€ m po(Ťajc|ýnskél'o přdměsti pí úboské silúci,
'!otč
kde se í.lodil v lmslén
sbveni pod lipmi' Rolnio]ó ovzduši *Óláijté mdiny. oávňi ieíi díkami' b/o leplim.
Ilslú*rn dmown, tdc nsiďeI bIlhobý' I)ěti pováŽovi|y z: DUcnoulkui Í.h|i[ m.niĎtou
don.sony ..z nést... ' alc všiohnibývaIi st'ti . jidálo se ,! spofučné
misx a ješlénosivala
bahiók lod ástěÚu .a .Jnejloi. stařňkíň' co wšeťna'
Túdy se obýJe PoÚin.l. hÉ'Vi zim. ďíw nežnyni, a slalÝ M'nií píjiŽdivdl n!
bí|ém!oni' Děli Šáňlovalydolů z lidného náněíi, kde óilÝ ..binlái" métremý sli.ťk
s tep|ýni u4ninoni a j.temičkni PÓ sĚtměnilťoubivlJjeité ponoc ý l z úsrifus. ohodik'
s luceM'
na Íoríy'. ct$lán' dártů líÚdí.ll
spočiljlo tí'tooÓně v rc!Ém obtráni
p.ncnly 3 ! noGm.lióeni is€ d !áni st.'éhohouÍ'.ciho(oně. ]by v zíři $'étcl\in.číiho
slrcÍúu působil!Ňvou mdoý'
Zimin ŠpoÍth bÝv"]o ieÍ trulÚni r\ lak Pnhbd do dn|šírcdlsďi|od anhujť.iiŽ
$uÍo7e!cc
Pň kasojizíé n. 7'nrzlih chýnolsliémrybniku, (Tu dotdnoý si d|ouho
hd'or!t. saM
pmafuii. jali nis latineli udiloi"l ýoU dovldndli ni bfusl'ťh') o|oo Bilek
']ilkorY
]ni\'al o vinocioh $é .lospi!.ji.i děti b|on $.b9 nl ktuhté' ja(. I|u?itmty a 4Évák]. iĎ!
umoŽlili zliušÚnJnu rog.solroÍinu p3lu ídicíÍu N@d0i' sÍ'olu s oslahinri DrorczoHt
RlbÓw s|iÚé mš.' (lŘnlišet od dásl.},cn lel dobid oúáú| iélí\ jeŽ nU aiahli hi|d|
sPol.č.ioi po c.l.Ý á\ol') v .édobě sc vTacelna únoco 2. ýudi' v l,B/J a nň!Úžťltrg{rv'
nehÓ v (.hÝíÓvě l@sli| 9ré tÚ]an! ! piíte|. časlo lé' acnťcovnl nl lanál(a Pdo|!
ťozd.jši .hpx. ldJ' n adý umúlccpiesidIil do PralN a v lél9Úl álloíi pmii!"I s!.
rdnoce ve Íjl.i rodině' zrčnjla
svállů zl]Wjcnin l a9u v modliltách a v patÍiarchílnin
prc'váIi osIav božhÓ ao2gni !''7Proíiedi jebo toním, liJtatělidu'íil. na Nýoýjm |\'ěslé
pmxkén. doklora Noěďe' ' v úlšin obdobijiŽ Dmlnrji $mi' rat jsno jako děti n.dočtavě
!'\|tliž.li z otna v Kófundvacn-'iidé ía Lc|íé. aŽ prÓ nás ď!d !ánoo.mi píjerlÓ dědeól.ův
koóil' aby ú5 bezP.iÓé dopr.úl do jeho ploslométo bý! w sÉliíské ulici, MlÓvál' Ínc
tqjemnéprosttdi ordinrc€ s jeto ušlechtilou'úcl]rhoddoub'losli. bímic(ou dušii dobmliýn
BÍlěvťn jež ní'n w sú1ěÓni dob. oMrala 9W pokoje k důíoj.énu \,-1'pÍ'wni
Ýánoo.PMi íl'íly á lsničkJ', jimiŽ jsme jej dÚéli pie(upil. sBřly bÝl pÍ'n:išmya' 4'i!ány
'ÍÓŽjIi
7' }ysokým dokmkým jeno křed.Í\ j.s'liže jsnc neíalli dBti odvalD'' pied{oupn před
něho' . T.line\ i\imi kresbmi i dbbŇu plaslikou obÓhaco€l díb po{l írom€Ďkn í
mmiÍla dle jgho vzo.ů n'lov'!á p€mič|9 t aGšováni nL'bo nín v}av]íielipmikobÚ
ch'|ouPll s mcdeÍňi sÍd'jéb*Ólcm ířeclN vš.k o tom ieiÉ lll]Íáli Mšc íirá naloruski
chůu' . Ne7tiďl séslívalo. Že bYl dédďe( Ltvolán 2 ÍddimétDblnu nátúoÚneÚInosli
něIiohoze sYich píci€nrů, vil\ Žc nili4 n€odiil.al. J€dnou píšel osobĎěm slulrý wč.r ,\rois
Jinise( poŽ]íd'lo pomoc. ldyŽ (ůs*a\rinočnihoklpÍa wida mu l ludle'
víečfuí doba h{nna r;z úšich váno. . už lm!o. žJ na j.jín po.álku ná'n déde.9t
léklř z€nřc| vánďni sětla všal novčzíři]' z Ókň nášeho.ového íaMi n. řI'adcmcch.
kdc * ladnct nodÚvn| a čitálnáň zc w-' Pisna' Rodinnéstůzt] se př.ncs\ t nin a spolťéíů
jsne chod]vď zdobn row dhhých 7gÍÚcl\ h].uě ro6/ě@a! na nich ýě|la na ŠÉdrida!'
. Když n& po léIsn živolotfuol'l z donova uaciu|i jfr. se spoň v dehu k dnhým hlďím
ÍodiÓů'oMhčlých a ÝÉmé.! Ífu vzpomíMjicicll . Áž lorečnč po€tedni dvojc l!úntoly
vino@ jfic p.oávaÍ opět v c'rýnot' ld. ní5h6d|a 1@|', útuInáieho chlloupkÁ jako 7riiÚla

pígd PMimi ltůŽmi o(!pace' c]hránni jsmg lF Pied !tem' 4'ivmi
i l]onlillďy náh
rad.slňél br jcto wou!átcl'
t.aždorednéním sralival l inek D.Bý bc|léÍ! z nčtožjsnc se ťado!.|i' týIodc|
jd{ličťI.
Z pálňé hlínybyl pá|ňé inť tryl poÚ'lj.ho ž]ikvro Pellťimov v pod.dni dobó s
tvo Jy ltat wk.slil prc na!Ů sbory pojeli nov:. ťldouPlJ c éu olcúeú a v flí jď|9, u
nichž!t ďáúě t rÓ[itou íÓji kdich 3 tNlii ! 7áii .iDiÍ .sláv! na výsoícch Bohu . n. 7pmi
Bt\I ll
(Pilvz'to z c.sléto zip$\

rcdniIi 43. t963' .islo
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Křižor á ccsta F.anrišknBí|kl Ý ProstčjoÝě
stmislav Balúšct

Po
l.ana Doslí! Luli'olr Prcléjolsl1m fa|iř.T 3jeho ifutal.ci ls'l:']90]
^oleÍi Pdšenj sv' Ňií'. s ýa]a olaDk jťno sešIéno
r€ fímin toíole
a zaÍ€.Ihlnóho intcrió'D
jcho
pMi l'ulino\wou sblostí v no}émpólýiské úi!dě' PÍo
{ý4]obo poJih1 L,ulinov
Óbrazn
s úwýn spolÚpocMillen
lMe Nďý žrct. mííim rel\ýclr .lekÍa'ihici
Šňábožcísryni hotiq lclilň
Jengw.ineúi kíJ'žlš3( lcllÓ lálÚ. bmřel (2.l'l9o5), ýěíil
l,utinov ulrol Mo!.wu Imo Kól eroi
Pďi|.| ort.m i ŠlÉnlišlian lJílkem.s.lte|ýú by|je(Íěv de|šif a lěsněiiim konl.|tu
n c Ž s . , g n $É in. nré iKóhls . m !Po^llj € j nt7.J3'3,]90'dÓ P r oŠlěiovazplár !olom to
jcjich se*ínj pín*l NoYÍ á\oL x. l90' Ía s' 286 v rubd* l.ofun: .Z. sviií un.Iockéto'
M'3b .r' Ril.l ná!šli\il 3, Š'!n. 1905 rcd.kÓÍn Nr!óho á!ol. v hostójo\n' Nn po^ánj
fďáiovo pod.i náiÍlv *u kíŽori cesté'taloh\ pu|lu a .!d'i'n sloliciÍ i''o lami cfuám
v P'slJiÓté." !fi létopliležiloíi s€ BíIel
dr l-utiíor'] destvě 7.loŽ€nó PJmúlňi*nih!'.
^,.in]|
poslaw
lzv' I,ib.r Rlcwtofui\ km nakgslil
se 7tdÍutou ÍI ici a l$fui uýažc.oÚl laté'bsi
v pnnin ě'slc NN:no ávotí \.r 19oó bYla ve Foru na s' 43 dalši qrí\" o Bilkrt
ltiŽovó *sÍě: .FÍandšckRíl.k \fhoro!' mohlhý pMi obnz *}ižovéc€st.Ý pÚ fafuj chiin
lóny
N'l.l&ino, vlastně l(lgrImo ďivliem m púlně. a lTzdýižcno í.bhi
I,stějmký'
ba.Mýni. ob64 budÓu tmjdilné'I'Ímstlcd Újc!. mlroi€ řcmý v\s' ob$hujili pípJdné
podobensM z MngÉ|i4 dole řezjď ws' aírcÍňujicí llmgni N''alliv BÓá. Do
1906 ní
lrili dío holorc'. výjev toholo pmiho aÍMi
uwřcj.n Lu'inov s fuzffi 'iiKJislus Přcd
Iilá'cn v ě,3. '1 Novóho álota xl' ]906 m s 133. v ě' 5 n. s' 2l] v obficc Foruň
i Élic'i'
zp'iíW: ..Mbtr ..' Bí€t doděliýi oblary HižoÉ osty l'o Prcýújova poěn. r!íá!
.
rámů(v chýnÓvě)' Dne 24' dubna poě.lo l Witini oplmu fmiho chťámusv' KiiŽe

N. s' 47 fanilÚ K|&chičt! 7.Psal
pÍoŠlějowrj*aPlan ()ldřich (olařili
'chdcjši
k dafu 7. 6' 1906:.'Příe|!Í Di|et, sehař. a běh.m
(h'ou dnůwtDdclov' v c4.nlu 12 ív
apošÍolů
na to$tv gotických žlb€r v pÍ9s6y{íři'I,r'@@l nmimě Ívofi].' v Griinrvnldolt
doně $o|'na nimoi' snůzc MčšťaBkj bc,cd'. na Íiž Nfutr ÍIonnurí něco o &jn uněni.
o kullu žňy. ditót€ a pírcó''
Btl s nadíňin piijal a llsl€dDut. asi núlo pmnněí'
Pp, M]lhÓň. Konúčt.. B€Buiel!
tP, Dos!ál d.íuli sislrovi o|ázb'. n. tleé on odDo}id.l
.
ýým z!ůsoben lalt btiá ř otá'ia rlětně &dpověhm nebyla I'todlitbý slovo. oÚ.íii
jsme publilu ukázali' Libuy se' Mbtr js 9ŠGtloH| ně(lŮím' K půlÍocipo jcho odohodu
prohlášo. zn $nÓmi|njho od Dr, Malhma'.Krátlá
byl' t.lé v Ndán
x].
'Tráúčk
1906.v r' 6.71t Foru na s' 259:..Fr Bi|ct w dÍecn
3'. 9.. ]l' óelm 1906tho{lglml
'votě
\ ptoďťiMrťo p +b
l: l J\ lpd|o|ů DnP l |' \ š:ď lttdndrťll Mišl';t|j h.
'.'n
o Ném Měni. l,ij lÓfrlo
sGm Postéjolskémnobrfu Bibr IakénoíÉlou| Íutiíola (li.€s'..|ť
ba
Po niwll! Z PÍosl;:iov!domů poíJl Ril.k l-u|inoú nedÍouný lisl ('si Z rťNcnťe
I a o L ' ý šLt o emnln. ''| . 'Mih K''|: b} r (m mo|.'.dh:|.Fm {.on! 'id'iw mín. |!J ..'
a přikočil j*n lhed ( n]'wlúm pÍo Ťcbe l Plos|čjol
is.'n aial dÍobníú růoDi
přq'm: lTkEs jsm célouiadu náuhů ponnitů' obj.dnd'ienŽ.
jsfu pm pomi* z.ňiclébo !9l9b
Pána vašeho (Íyšcn I'' KÍťl KráótM ' poa' aul') oi not r.úéfuúnri unrlulcn.l'o. !{r.s|iI
]scn tl' panu P. Konaiilioú Pou\i Pina r.'isl'. wl@s|iI ism ná!Ť\ ptrlfu pÍo sl!ánu
ryanecl'a d q'(reí'ň jiŽ i ní!Íh kalich' nod.lÚi í)ni pfu ']'9b. Pána Erisla v sádto. I!.l'
' J'r lidii. obiÍaljs.h
|rudunitj lolo !šc polmn''dq aštu'lj lne'
se pilně ! gvědomit. Dracl
Tcbou mi šltřenou, ja*ftn. bldu jen Úochu móoi. udělán pro Tet'o i jedno ze
.KJižow cst'' iv1i]ý(ade' $!d
^ÍMni
ei nclušiš.o je to plo me holwiti .t.řižowu c6Íu
'
nen!šiš'ž. na nl
budu IéŽliúčel|vefu| žcPán od wél'o nrrohi Ý BetléÚélňclj! ^ni
Do
2000 lst piedžň 'ím
ncs€ je tiže. moh9m tižc.ncŽ bíclty lidstva t)td Jeho sv!!'trmmloanim'
A lÚ|@ili . lii' cesfu' človĚfu budoucich\Éků,
čl@éhločiolo\ngd'oh. aby sbiral s ni ovoce
áv' na laždý svůjdfl' lěříš, ž. !él'.ýly, Myž dolehnÓq žgje mi lé&o? Ále clúpu se price lé
ríd' iako tycb z Ío7-l.aan€beji Pňjinml Nléjtedy llrp.ni, poilu Tj\*e b.7. .
Dile( d se áolovmifr lři,-ore esfy w*ullu pGp1iit' zisiIta ]i obsalÚjioi piišlí Jo
P.s|čjo!Ž už 273'1906 TélroŽdne aps.l Lúinov do ŇIalhfrali(y (LiÚ€Í Ňlvdo|ul)]
..Dng{
niišlajnko r}ch]ozloŽl e|á (ii7orí ceýa Ód unélce Bil*a' ftníct Óbr')É ltl*.leDÝgh
KéŽ\!Niá nJ lé|a. stáleli''' Di|o nádl[mé'" siim Bíeli piijcl do P!os|éjo? páÍ dni nllo.
3l. s'!na n.lGlil do pamáíi rnihy dvě poýait. aby s Lutinoltm donlwi! dot@gni měděné
dsl'r m lýoh P' furI. (ráčmÍa' kc'í pak byla umjstěna u ll|ahino
do fa'niho
'tnodu
fio chrín Po1ýšenisv' ŇřiŽc Bmodelov.l Bne| dá|. nniu. |teÍáÍéla óŽČl sviť'n.b.
k'han, LulinÓv ji !tí( dal od|il Ia( žgv dIáni rull byI obdéIdko!ý oll!' pD mincc, a lár
vaikl3jaliási po*]adničlécoŽ Bilek po!"Žoval a nevrB, opmrenÝ fani chiín ! Prosléiové.
Íe \s.kješlé zo€h dokoíč.n!',b| slMosllě otďřm lJ'j),l9o6 {No!ý Žful x! ]906' č 3.
Zájň o Bí&oW křiŽorcu .dsfu rrcjeúo íak]ad'!e|sM graiickéÚi. v hŽ!, o &mŽ
Bil€k infmovál Lutinou v dopisez |2' lo' 1906:
chce lvd.li nou KliŽ. osfu' Dři\r
'.Unie'
však Íád! by úděla aspoň.icdcn obre' Nclitll je.li
!o noŽnd m rýd9n pÓslíádld n.j'ké
zŠlávfl a nebtrd9li Ti obliŽíýn Ó lu v& se pmt'Íáli' Dálo by se !o m méúa.Iy' (--hÉI
bych,
aby údě|i lř.ba l0. 7sútni' Neíi.li lo Úohé ryni, naDišÚi lastlvě fuebo .Unn. Š'nú
několil 9Iovo tm. J..li lo moŽnéá kdt by to bylo moá)ýn' sfud b}! je moh] k sobě noml

podivat s. n chÍán l Plostějoý] J.i b$h rí], aby lo wdnli co neidItýo]íěji, Z.lili mnliš
piispčl' pomooi srou li Ó7'šiicni úcg k |'osi' dn"mu. par Piúpčjoch.lÓu svou. Pro'inl
: ' u' . ( ' ' U J
\ , "i| nl u mvJu I n'ť'sú|'nuu Ň| /' . J . f o
nš r . I |l. n. l! ť J ] ! Í j \
'
'
^
..
|w1i1l
hls ]im odelrniní.'Iu mou KiiŽ uu{! liskljsi l)Íimi/.mě' l.|hl. Ď]s ji ulj|i'|

l cdnolt šG]o Nollno Á!l. \ll l'07 piino{o ai s, 35 .oIÚgra.ú ton/.l\ s nrishrli
dvou aD.šlo|úZ.hónu l'owŠenis!: Kii7ť ] íJ s 51 vrlrúllcni:.. l)íle rgF)duklieň. Ji.s
(oNnu 2
FÍoíéj'.hútu .d ň'írí FI Bi|k \'ednecbs,.10 ó.M3 ]906 rllrnfil mistr!i
nrislé sa én b.l Piipr.r! Z hrdÍauÚo(ého !npí' 6 k{nsdl s lJívani 12 apo3loti Do s.s|i
Duch] svJlého.ťoždamáĚno ohnŇimi i^i\ť a iykŽdnými gcí:- " l)álši ůislo|is|umi|. /l
s 90 fotog'íi n asfulttr' ]]i&ol'] MŽov! ctí! . m s. ]33 \ rub'ilu FoluN n^Inncni
,' I,ri$ Bil.l do|onúuie.!|'l'B 1-ťjr' s .nafi.(ou L]nii ryi.ddáÝá o nidlEn.|l \'-{|itl
pÍ0s|;io\s(é(ii2d. ccs'J' \'c dlojJid.3.9
NoVéhÓ 7no|l 1907 /J s 216 Íl)l|!''fiť
na. rl^r'd J .In
1\r.
,
.
a
,
r ' lr \. r . F , nr , . . r . ' t , ' . ' . ( \
\n. I \. .
F,.l
^ \"...N .,
fulroťlilnlo s$in \n lÓóÚilJm |i{ l. tlké šliodě\i.iz]ii
Bi&olu j.dnáÍi s glliÚ|ou unii o r\nili I'iiŽort !ťý' lcdlo l.
|onui
rvhieňu l90s wdal l-uljnov b !.|k( 7iih
v N.hlén ícdu 7a^|iminn/
sch|u h.nfl
'ňkril
.!sJ
|anúho
.hijhu
r
l\.ý.j{,!i'''
\'
lll)Žui!
l.io9n6e
ři
iJli 7.ýJ\.i'
''Kíižo1í
Jín!
úlňiclvm j9 t*íŽo!'n!. nJ |]laqnn otáii J na jc]i obilcc bfugrJli. iÚdnél.n?o|r s h|íuni
dalí l.fil]{ou
Qošfulú 7 PrcsNlái.' P rli 7.ýírbi kížrlt Ňll1 .,Íor.d] l}il.k .l.jJn
Re/ry na únťrh ]!Óu vkýni Bi|to! ítdilxc.. ilhÚř. ul|l.ni neb.' do|ť ul|.!.Ii zct]ě
\ lublikfui jsou oliitéd. i Bi[Óva ýs\!lluj'.i
slor! l lěfilo ře7bin. ltcd nrys.l l Uli'Íxi
\'ilis!'v Z.li.tiho $d.tni n]bid| L,ulillo}! bic^u 1909 !adJ!2|jlsNi E]ž'\\ó (J|oli"l'.
Íme \{cdil&.'
aby ]e l)oÚjh k lgihji m obj.dnáldr' budouci Bil(o\-Y (ližo\n J.{r
vdi*orytL
klcnju |Vl.dilru. amýšleb'\Y&l
R.djtb!
linjl Pacoski' tali Lutholr
2], biea] odporiděl' Žc sc jin jcho n!t'id\a nchodi, pnÍ.ž. chlěj' iyd.t reklmíi ŇhÍ.h
i nr nonr ledle t.Ýu !ki^ÓU ] . .l ob.a4' l]illol] prošJiÓvské lřiž-oltj cŮíY |ÍÍo áúii
. apůii.
šlo!|úpnr cn čl]'izrlljk'li' 7 &lšicn ied ni sello' ploioŽe Ícdalbó
Nl.di|ací
''ulino\! Paco\Tbl .t viE'. Biln
neaplnli|i Bil(oli tonoÍji 2 olišlěni jch. nrrs]iifthr
llakátu. Pol:íniiicihoí6l: ljial.l;. v'šť zá.loí .psiljdo \'ledili.i.jen|n. inijo(] 7d.|En.hÓ
kťsblm a r.p'.duLovrn.I0 r aukur.u IJ 19 Álu.lr jtro pílolÚ I loiDilu \t.iih!i
l90ll09
Je.lJ kÓnc.nr ro|u l9l2, kd]" l,Úinov chvsr| vadívíni nort twe
A!ha'
podmiňez| I]il.t $!u moáoL| spo]tFáci tje ab\ Lulino! n.bvl1t
o]eni s P].orsljm
Tolil o liížo\éccdéFEnliš(o Bilkivch'rlnu Povíš..i sV' Kti'ť \ lŤl'ýiJ.
silr'jJin aallii.( :. sútih.,\!týa
! l.hJ,'kiho !1|.d1š1ě by] ]as|i.!n,!1!!.
..1!..!
!:úLÚh.k. lndl.l hý' .ÍdLa |@ú\\1 č1.hn)' J :qúcnu ii k,| .r.hM
.!Ú,n,tkó
iútu|
]ú!ni ]1
. l,1i!.c}:. |!. !|.1: ol!ň.hfl
Š\t,:lI'
l. J,1?'.' ..'n'n
[,\n o|,rá|".:,i
n|t
|ant6'i
\\?ňú|, ktoh|Ii
,|al.rl|,
r,d|.i súh)

lexfo dětujeme n'íŽclo.

v Klokot.ct Ú
Rc|iéfI.. BíIkn tábořskýchn'učednikú
l-ubmil ]r,Iiřejolsry

,|.íboť'

l)fu 13' 2;í 1996 brl v t''lo\ol.ch u -]'íbor, odhilon pomil l'bonkýn Pikílnim upál€ným
Írcc€ 142r D.a&nalio|ým Zižtou. který vi€jioh ndiMlnin pinhlPu spiliÓ\ál ncb.4joči
8yšl.n(ovélÚ. J přgdďšin íÉlggiolóho l,7,k|du husilskúhohnul''
tři .dlúl.ni ,'jvd úboĎ\* r.lúd| ý.gonjíské choríI' J Pisdn Jezu Ňiíc šÉdď
|něŽe' Tíbofrký slaÍoía' RND. Jiií \:an!č.t. o.enil !ýMlost pi(anú' k'ql áli lftzb! |n|lé
sníi n.odradila auholll tmo'l t.l!ínftu licsvónčťíi' Jl. jdjioh liniliobu Ýia bu^jlro
lv v I\!7..
}imcc srcla pm Ímdcmi dotu odmitl' Do€nl
Husils(é tohBlo'!c|.
'í\
p|ob|.n.fu
ThDl' J.n D' Ijšdli" se v lŇlÓicliéň nJ7]x]ruabjaal
í'boŽ!íské Šúi9úi!Úili. 2i
nE n*ou stejnouodporednGt ktolici jako p|otslanlé. rie lilokolst..Ýmmuůťdnirůnpřř.dil i
oběl. Kalviíou d€na'iŠÍq lé*atcswcli (jmuž zňďané Ódhani Pomik 'ii} Picd hnoh'
leq) a (mečnéi oběti poljtic(éhoprcnásl€dwáli dohv nodiné' v.poniílu n. úbo6lié
nitŤq oa'ói! a vím k náboŽ'ňslé ! polit'ckétolŤ.nci ! t odur iešit lidské Ío4ory
ne'úsihýí zpfuoben' odi'|ňi ploĎělúodústoiné
a domlno úóatÍiky zmYslď s nad c.lou
jm
problénů'
ř'dou .l.luiInich
I'' Rohushw
Lze
li@a! Ž! idmir:mu aulon pomila
soudk@i a jeho tvÚoi, lmtišku Bi*oú' byla.věnovánajol okjajová poeúoý' My jsne *
lěFto otázkán \éno![ jiŽ v pÍedchozin ěí,le šicnzýáv' Nň' lieb. je opai@al
Pomík.jc lztyčs v ň.léň p'tkD v Klol.otech icd'leto st'rotryIéhokláš!c6' Bílův
leliéfje nmistěu na piíod.i reopmcovaď ldmen a pod nim j€ Íipis..Tábo$lqm pikrtůn
t42t . 1996", ce(oÚ doj€n esleticrych prcporci ie při\Éliví, Znalci Billou diIá $c {si
nobudou mci \ínout lozpaŇs Md sIratočnosti'žo ,.(lokotský. FlJf poctfádi p.ec'mi
dokoná|.Jbán) ''l' BlBo9. h !I áci' á budÓU! NJ{ o|A7rÚ 7d] bl |o vhnJnepo!Úhnl@ Ji|''
odlil úo bťona ! wišjně '!'..!laúl. K osP'ď.dlnéí' nůŽ€ poglouál lúloÍicrý Úwj vhiku
!cliói!' soÚi* 9 ÍJíkdn pfuftovoiil id{óÚ ?-ámó'již vítd 19]7' z]irolcň u nélD objednal
sliÚu pm nÓnum.nlá!íějši prác' si v roehu rcliéft M llMvě pomílu v'l.íboře, TÓ sél:šak
ímot o ukut€ónil prctoŽeňda|a ý'l*a a Bilck v @€ l94l zéniel' Z'chovinó Žirstdapouzc
sIdcl' Za lčch|o olotnosti la poclropi| a |i€bJ i poděblbl spoloóíoíi plo Zcho!áni
llusibFích pmitck a Més|sténuúLladuv,Iábořš. Ž. PůvodÍim}šloítu vajt! i uméleoIió
Í'nmĎni Bllrd! piešvčdě.ú!ž9
í
se rcdi v ..DlJmenech.l ! ..bolesl.'
"poaíni.
"swtIo"
fi'mo! odlral€ni |rvalélloPonniku boloýlli'
KdD s dncs u poní]ku nedlteko TiboE 7Ál.ú. můŽ€ Íajil iddu pÓdňélúk afrvš!.ni
nad smlslm áP6ů ňinulých eňeřci i í'd duchÓuim obghm í.ÉtÍjto
'loi!.

I-!m Pr'gŮnsi! pňpftWjc ! kolibín lyjáni mvšloni ltanliš|a l]i ii sbÝba budou.iho
clÚínu v íis' K dstáni bud€ ! pÍůbétu
Prcsince v tftfuupeclli l-\l'a Prágňsis. K'rlo\" 2'
?!abí l' MinopÍ'Žili ájoňci si m.hou v. ninéném tnilúiupcctli knilru objedÍď'
spol€ónoí oiotďa Březinv uspořád a 11' iijnd 1996 \ Ja'oměřicion nad Rotlnou
v4oňinko{ wÓer n' FúntiŠ*'Ri|k! (|'
ryoói j9ho ']mli), \r Muzou otot a Bioz'nl
v lalÚnů.ici.h áovcň Diip'"ril. výstiw '5',,Flnílišck Bilet vJiroÍilici.h..
ia klJré iÝal
frío
l]il*ovl
dib.
v.no\r!
lilťri
o'
lJio'nori'
itlu2!'um
]. olo9..no
Éť{is|awna
^lmli
v sobotui r n.dé|i'
ní poádíni *d}doli\
N] dubennebo|oél.n1997tiiFlv|ric níi. sP|eónoý jcdnÓd.nai7áica|do kÍ'i. .nÓrán
BřoziÍy (JaÍoIněii&n.d RorúnÓu.
lriše)'
^"ová

TtD!' Lubomir N'liiejoBký
Loótovl ! 5ló
l { 9 O 0P . a ha4 -nj
u e tu . r e l )

Pod.qn' íofuow.h s

rÚ \tusilolii
B.tr|ob}5tÍickj 3
16000hr ha6
r .1.3129151.20207837

ťk povo|jb''e.td l!'šÚ .Íl' 'l2 V).t'odfl.'nh)

